
وجه نا�س��ع البيا���ض، خال من التجاعيد، م�س��احيق 
جتميل، اأقنعة، عمليات �س��فط ،ت�س��غري االنف وغريها 
كلم��ات يعتق��د البع���ض اأنه��ا �س��اأن خا�ض بالن�س��اء 
ولي���ض للرج��ال الذي��ن ك�س��فوا النق��اب ع��ن وجهه��م 
االخ��ر، ودخل��وا عامل اجلم��ال م��ن اأو�س��ع اأبوابه �رسا 
وعلنا، الإعادة ن�س��ارة ال�س��باب وااللق لوجوه لطاملا 
�س��عى اأ�س��حابها اىل حتقيقه��ا ، توج��ه ال�س��باب اىل 
ليناف�س��وا  الوق��ت  ه��ذا  يف  التجمي��ل  م�س��تح�رسات 
الفتيات يف ا�س��تعمالها اذ ا�س��بح ال�سباب من الرجال 
يف ال�س��نوات االخرية اكرث هو�س��ا باجلمال والر�ساقة 
وبالتايل يفعلون امل�ستحيل من اأجل الو�سول للجمال 
املطلوب واحل�س��ول على اج�سام ر�سيقة مثل عمليات 
ق���ض املع��دة اأو تناول عقاقري ت�س��اعد عل��ى اإنقا�ض 
ال��وزن ب�رسع��ة، فال�س��باب بطبيعته��م يك��ون لديه��م 
اهتمام مبظهرهم و�سّجعهم على ذلك متغريات الع�رس 

التي تنادي بالر�ساقة وال�سحة.
 وكانت اأول املتحدثني معنا، جيهان جليل امل�س��وؤولة 
ع��ن ادارة مرك��ز الع��ني  للتجمي��ل يف بغ��داد فقال��ت 
"يف مركزن��ا �س��عارنا الزبون اوال فنعطي��ه اهتمامًا 
والعناي��ة  بال�س��عر  العناي��ة  ي�س��مل  النظ��ري  منقط��ع 
بالب���رسة واإزال��ة ال�س��عر باللي��زر من خالل ا�س��تخدام 
الر�س��ينة  املنا�س��ئ  اف�س��ل وارق��ى املنتج��ات ذات 
ولدينا طبيبة متخ�س�س��ة بالتجمي��ل متواجدة ثالثة 

اي��ام يف اال�س��بوع ا�س��افة اىل انها تقوم بت�س��خي�ض 
االأمرا���ض اجللدي��ة للزبائ��ن واملرك��ز م��زود باأحدث 
م��ا اأنتجته ���رسكات التجميل والرعاية ال�س��حية من 
اجه��زة يف ه��ذا املج��ال مثل �س��فط الده��ون وجتميل 
الوج��ه واالأنف وغريها، عالوة على اأنه ي�س��م وحدات 
عالية التجهيز". وت�س��يف جيهان "ان ما ن�ساهده هو 
كرثة تردد ال�س��باب م��ن الذكور عل��ى املركز من اجل 
ان جت��رى لهم عمليات جتميل او ازالة ال�س��عر بالليزر 
وان كان��ت هن��اك ح��االت ت�س��تلزم مراجع��ة مراك��ز 
التجمي��ل ال�س��يما بوا�س��طة ا�س��تخدام اللي��زر. اذ كان 
العراقي��ون م��ن اجل اج��راء هك��ذا عملي��ات يتكبدون 
م�س��قة ال�س��فر اىل الدول االأوربية او اىل لبنان او الهند 
فيم��ا اأ�س��بحت جترى يف بغ��داد وبكلفة اق��ل كثريا". 
واأو�س��حت جيه��ان اأن اك��رث عملي��ات التجمي��ل التي 
يجريها ال�س��باب هي عمليات �س��فط الدهون وتقلي�ض 
املع��دة بعد ان يبذلوا جهدهم من دون فائدة مبحاولة 
اإنقا���ض ال��وزن بالريجيم ومبجرد التوق��ف عنه يزاد 
ال��وزن مرة اأخرى، وهذا االأمر يجعل ال�س��باب يلجاأون 
اىل اإجراء عملية ق�ض معدة و�س��فط الدهن وهي بكلفة 
3000 دوالر ناهي��ك ع��ن رف��ع جف��ن الع��ني بكلفة 
1500 دوالر وعملي��ة نف��خ اخل��د بكلفة 300 دوالر 
و�س��د اخل��د وجتميل االن��ف بكلف��ة 1000 دوالر، اما 
اب��ر البوتوك���ض وه��ي ت�س��تخدم للجب��ني بكلفة 400 

دوالر ،واأن م��ن يقوم بهذه العمليات عليه اتباع نظام 
غذائي معني ومراجعة اأخ�سائي التغذية من فرتة اإىل 
اأخرى، الأنه �س��وف يعانى يف بداية العملية من  التعب 
النف�س��ي، لكنه ي�سبح اأف�سل بعد اأن تتعّود املعدة على 
كمي��ة قليلة م��ن الطعام". واأو�س��حت اأن هناك الكثري 
من ال�س��باب يلج��اأون اإىل اإج��راء عملية ق���ض املعدة 
يف بغ��داد الأن الكلف��ة الإج��راء العملية اأق��ل من الدول 
املج��اورة ال�س��يما اأن عملي��ة ق���ض املع��دة �س��ارت 
مو�س��ة عند الرجال بغ���ض النظر عن مدى احتياجهم 
لها، فهم يختارون الطريق االأ�سهل من دون اأن يحّملوا 
اأنف�س��هم عن��اء اتب��اع نظام غذاء �س��حي اأو ممار�س��ة 
الريا�س��ة ". واأردف��ت جيه��ان ان�س��ح الراغبني مبثل 
هكذا عمليات اأن ال يلجاأوا اىل عمليات ق�ض املعدة اإال 
بعد ان يجربوا كل طرق اإنقا�ض الوزن، وتناول الغذاء 
ال�س��حّي والبدء من الر�س��اعة الطبيعية لالأطفال الأن 
التغذية والعمل واحلركة امل�س��تمرة هي احلل للحفاظ 
على ج�س��م ر�س��يق كما كانت اأج�س��اد اإبائنا واأجدادنا 
". ويف ه��ذا ال�س��ياق ي�س��يف )ح�س��ن ناه��ي، باحث 
اجتماعي(: اإن توّجه الكثريي��ن اإىل عمليات التجميل، 
ميثل اندفاعا غري �س��الح من جانب ال�س��باب، ويرجع 
ه��ذا االأمر اإىل اأ�س��باب مرتبطة مبتغ��ريات الزمن الذي 
نعي���ض في��ه، ويق��ول اإن معظم ال�س��باب يقبل��ون على 
عمليات التجميل دون �رسورة ومعظمهم لديهم �سعور 
بالنق���ض، وبالت��ايل ي�س��لكون هذا التوج��ه كنوع من 
الرتويح عن النف�ض. ويكمل )ح�سن( حديثه، ان و�سائل 
االعالم وال�س��يما القنوات الف�سائية تتحمل جزءا من 
م�س��وؤولية هو���ض ال�س��باب والفتيات باأج��راء عمليات 
التجمي��ل وت�س��غري حج��م االن��ف او تقليل وت�س��غري 
فتحت��ي املنخري��ن او ت�س��غري اخل�رس فه��ذه القنوات 
ت��روج ملنتج��ات خا�س��ة باإنقا���ض ال��وزن واإيه��ام 
ال�س��باب اأنه��ا �ست�س��اعدهم عل��ى تخفي���ض اأوزانه��ن 
ب�رسع��ة كبرية م��ن دون اأن يتطلب االأم��ر منهم اتباع 
حمية غذائية اأو ممار�س��ة الريا�سة ،وما يوؤ�سف له ان 
كثري من �سباب اليوم من اجلن�سني جتذبهم االإعالنات 
الت��ي ت��روج ل�س��لع ت�س��اعد يف اإنقا�ض الوزن ب�س��كل 
�رسي��ع م��ن دون التفك��ري يف االآثار او ال�س��وؤال عنها". 
وبني ح�س��ن" ان على ال�سباب املحافظة على �سحتهم 
وع��دم اللج��وء اإىل الو�س��فات غري ال�س��حيحة اأو التي 
ال تك��ون حت��ت اإ�رساف طبي��ب خمت�ض فق��ط من اأجل 
اإنقا�ض الوزن، الأنها ذات �رسر كبري على اج�س��امهم، 
فاأ�س��اليب التخ�س��ي�ض غري املدرو�س��ة ت��وؤدي اإىل اآثار 
�سلبية منها ال�رساهة واالكتئاب وتقّلب موازين اجل�سم 
وعليه��م ان يعرفوا ان ال�س��حة ال تع��رف اال اإذا فقدت 
فهي نعمة من نعم اهلل عليهم". وترى الدكتورة �سلوى 
عادل " اإن كان ال�سخ�ض يعاين من �سمنة مفرطة نلجاأ 
اإىل ق�ض املعدة الأننا نعلم اأن الزبون اأ�ساع الكثري من 
الوق��ت والبد من تدارك ما بقي من وقت لتقليل الوزن 
باأ�رسع ما ميكن، اأما اإذا كان هناك بداية �س��منة فيتم 
متابعته مع اأخ�س��ائي تغذية ملدة �ستة ا�سهر ومراقبة 

النتائج، فاإذا كانت اإيجابية والوزن طبيعي فنكون قد 
تخل�س��نا من العملية اأما اإذا كانت النتيجة �سلبية البد 
م��ن تقيي��م احلالة ملعرفة ما اإذا كان��ت يف حاجة اإىل 
عملي��ات جراحية اأو اال�س��تمرار يف برنامج التغذية او 
اللجوء الأ�ساليب تخ�سي�ض اخرى، مثل اأدوية التخ�سي�ض 
اأو االأجهزة اخلا�س��ة برتتيب اجل�س��م، اأو اإذابة الدهون 
�س��لوى  واأو�س��حت  املختلف��ة".  اجل�س��م  مناط��ق  يف 
"اأن �س��بب جلوء ال�س��باب الإنقا�ض اأوزانهم رغم اأنها 
�س��من الطبيعي اإىل التغي��ريات الهرمونية التي تلحق 
باجل�س��م يف هذه الفرتة ". وا�س��افت "الب��د من االأخذ 
يف االعتبار الفئة العمرية، فيعد املراهقون وال�س��باب 
م��ن الفئ��ات احل�ّسا�س��ة ف�س��يولوجيا، نظ��را للتغريات 
الهرموني��ة الت��ي تك��ون داخ��ل اأج�س��امهم يف ه��ذه 
الف��رتة، حيث نالحظ اأن املراهقني دائما ما ي�س��عرون 
بعدم الر�س��ا عن اأ�س��كالهم اخلارجية حتى ولو كانت 
اأوزانهم �س��من الطبيعي، فالتغ��ريات الهرمونية التي 
حتدث يف فرتة املراهقة لها تاأثري كبري يف عدم تقبل 
املراهقني ل�س��كل اأج�س��امهم، ومن هن��ا يجب اأن نوؤكد 
على الدور االأ�سا�س��ي للعائلة لتو�س��يح هذه التغريات 
الف�س��يولوجية لهم، واجللو�ض مع املراهق حتى يقتنع 
بج�س��مه ويح��ب �س��كله".  فيم��ا اب��دى اب��و م�س��طفى 
امتعا�سه من ت�رسفات بع�ض ال�سباب قائال: ان اغلب 
ال�سباب يعتقدون انهم بذلك يواكبون املو�سة الدارجة 

حاليا، اال اأنهم ب�رساحة اأ�سبحوا حمط انظار االنتقاد 
م��ن قبل كبار ال�س��ن، و�رسعان ما �س��قطت الغرية عند 
اغلبه��م، فم��ا الف��رق اليوم بني امل��راأة والرج��ل الذي 
خال وجهه م��ن كل معامل الرجولة، فاأين التطور الذي 
ي���رّسح به البع���ض تارك��ني خلفهم ع��ادات وتقاليد 
اجتماعي��ة مبنية على قوة �سخ�س��ية ال�س��اب ولي�س��ت 

مبنية على وجه اأمل�ض مبي�ض خاٍل من التجاعيد.
اال ان عملي��ات التجمي��ل اك��رث ���رسورة للجرح��ى 
القوات االمنية واحل�سد ال�سعبي والعمليات االإرهابية 
التي ت�سببت ببع�ض الت�سوهات لهوؤالء ال�سباب الذين 
ي�س��حون من اجلنا . ويقول عبداهلل علي متطوع يف 
احل�س��د ال�سعبي ا�سيب بعبوة نا�سفة تركت اثارا على 
ج�سده بعد ان كان الناجي الوحيد من جمموعته بعد 
ان خ�سع لعملية جتميل يف احد مراكز التجميل" لقد 
تبدل �س��كلي متاما  بعد خ�س��وعي لعملي��ة التجميل 
بوا�سطة الليزر برغم انها مل تكن مب�ستوى ما �سمعت 
عنه من انها عمليات غالية ال يقوم بها اال امل�ساهري 
م��ن الفنان��ني وا�س��حاب الدخ��ول العالي��ة واقرتح 
عل��ى من يرغب مبث��ل هذه العملي��ة ان يقوم بها يف 
مراك��ز التجمي��ل يف بغداد م��ن دون ان ي�س��طر اىل 
ال�س��فر ويتكبد خ�س��ائر كثرية كون االقامة والفندق 
وال�س��خ�ض املراف��ق كله��ا تكالي��ف ا�س��افية ترهق 
املري�ض او الراغب باإجراء عملية التجميل". )ال�ساب 

مرت�س��ى ع�رسيني(، الذي ا�س��يب يف وجهه باإحدى 
العمليات االرهابية ال يخرج من املنزل من دون اأن 
يقف اأمام املراآة لوقت من الزمن ، وهو يحاول و�سع 
اللم�س��ات االأخرية وترتيب منظره، ليبدو جمياًل بني 
زمالئه .وا�س��اف مرت�س��ى اجريت عملي��ة جتميلية 
يف اح��دى مراكز التجميل يف بغداد وا�س��بحت االن 
امار���ض حيات��ي ب�س��كل طبيع��ي وك���رست احلاج��ز 
ال��ذي كان يف نف�س��ي . ويقول مهند كامل )كا�س��ب( 
" �س��معت عن زيادة اع��داد الذين يقومون بعمليات 
التجميل يف اربيل وامل�ست�سفيات االوربية والرتكية 
فيه��ا اإال اأن وجوده��ا يف بغ��داد مع وج��ود البطالة 
وك��رثة العاطل��ني عن العمل �س��يء ال ميكن ت�س��وره 
وفوجئ��ت مبا وجدته فقد اأجريت عملية مقابل مبلغ 
ثالثمائة دوالر ومتكنت اخريا من ان اقابل االخرين 
م��ن دون ان يعرتين��ي اخلجل من وج��ود البثور يف 
وجهي وبقايا حب ال�س��باب". ومن االأ�سباب االأخرى 
اج��روا  الذي��ن  الفنان��ني واملمثل��ني  م�س��اهدة  ه��و 
عملي��ات التجمي��ل جعل اغلب ال�س��باب حت��ى الذين 
ال يعان��ون من اأي خلل اإىل اأج��راء عمليات التجميل 
لتقليد اأو لي�س��بحوا �س��بيهني بفنان معني يرغب اأن 
يكون �س��بيها به وهذا يعني ان هناك عمليات كثرية 
اأ�س��بحت جترى اتباعا للمو�س��ة ولي���ض عالجا من 

خلل او ت�سوه خلقي".

 رمان �س��هربان انتهى عهده بعد تنظيم داع�ض، الذي 
اأه��در دم الرمان! نعم �س��هربان احلا���رسة والعامرة 
بب�س��اتني الرم��ان والربتق��ال والعنب وفواك��ه ع��دة 
حتى ان بع�ض جمرمي تنظيم داع�ض العرب ي�س��فون 
ب�س��اتينها انه��ا اجلنة ع��رب �رسيط فيديو من�س��ور يف 
موقع اليوتيوب. �س��هربان التي متتلك ار�س��ًا زراعية 
خ�سبة تزيد م�ساحتها على املائتي األف دومن وحتيط 
ل حدٍب و�س��وب ت�س��تورد الفاكهة  بها االنه��ار من َكّ

والرمان! 
يقول اأحد ا�س��حاب ب�س��اتني الرمان يف �سهربان: اإن 
العدي��د م��ن الفالح��ني فوجئ��وا بانخفا�ض اال�س��عار 
وال�س��بب اغ��راق ال�س��وق بالرمان الرتك��ي وامل�رسي 
وال�س��وري، واالأم��ر ال يقت���رس على الرم��ان فقط، بل 
ي�رسي على بقية الفواكه. وب�سب االأ�رسار االقت�سادية 
الت��ي حلق��ت باملنت��وج الزراع��ي العراق��ي وخا�س��ة 
النيابي��ة  الزراع��ة واملي��اه  الفاكه��ة طالب��ت جلن��ة 
وزارتي الداخلي��ة والزراعة باإغالق املنافذ احلدودية 
م��ع اإيران وتركيا ودعم املنتج املحلي واإعادة تفعيل 
الزراع��ة يف العراق. وقال ع�س��و اللجنة يف بيان: اإن 
الفواك��ه االأجنبية غزت االأ�س��واق واأث��رت على املنتج 
املحل��ي والزراع��ة العراقي��ة ب�س��كل ع��ام الفت��ًا اىل 
�رسورة تفعيل القطاع الزراعي ودعم املنتج واإعطاء 
اأهمية للزراعة العراقية وعدم الرتكيز على امل�ستورد. 
امل��زارع حممد طاه��ر مالك ب�س��تان للفاكه��ة يقول: 
يف ال�س��ابق كانت الفاكهة العراقية �س��مة من �س��مات 
التما�س��ك الوطن��ي، فال ت��كاد مدينة او حمل خ�س��ار 
يخل��و م��ن رمان �س��هربان او برتق��ال بعقوبة او تني 
كرب��الء او رقي العظيم واخلال���ض، منوهًا اىل وجود 
موؤامرة على الزراعة الوطنية من خالل اغراق ال�س��وق 
املحلية بالفاكهة امل�س��تورة التي ال ت�س��ل اىل جودة 
العراقي��ة ول��و بن�س��بة قليل��ة، داعيًا اجله��ات املعنية 
اىل ���رسورة االهتم��ام بالزراعة والب�س��اتني وتقدمي 
كل م��ا يل��زم الإع��ادة الهيب��ة واملكان��ة اىل االنت��اج 
الزراعي الوطني. �س���د احلاجة املحلية حت�س��ني احمد 
�س��احب مكتب لبيع الفواكه باجلملة حتدث عن �سبب 
انت�س��ار الفاكه��ة امل�س��توردة قائ��ال: ال يخف��ى عل��ى 
اأح��د ان اكرب منتج وم�س��در للفاكه��ة يف العراق هي 
مناطق حو�ض دجلة وخا�س��ة، دياىل ، بل��د ،الدجيل، 
�س��امراء ، ال�س��لوعية وغريه��ا م��ن املناط��ق، كما ال 
يخف��ى على اأح��د الظروف االأمنية التي عا�س��تها هذه 

املناط��ق و�س��يطرة اجلماعات االرهابي��ة على اأجزاء 
كب��رية منها مما اأدى اىل �س��ل املناط��ق كافة كونها 
مرتبط��ة ب�س��بكة ط��رق زراعي��ة وانتاجية، م�س��يفا: 
نق���ض االنت��اج املحل��ي نتيجة ت�رسر الب�س��اتني مع 
ارتف��اع الطلب عل��ى الفاكهة ا�س��توجب فتح ال�س��وق 
ام��ام امل�س��تورد الذي دخ��ل مناف�س��ًا قوي��ًا للمحلي 
ب�سبب رخ�سه ب�سكل رئي�ض وتوفره طوال ايام ال�سنة. 
اىل ذل��ك اأكد ع�س��و جلنة الزراعة واملي��اه الربملانية 
حمم��د ال�س��يهود يف ت�رسي��ح �س��حفي �س��ابق على 
�رسورة حماية وت�سجيع االنتاج الوطني واملحافظة 
على ا�س��عاره، م�سرياً اىل ان ا�سترياد الفواكه واخل�رس 
م��ن دول اجلوار الهدف منه ال�س��يطرة على اال�س��عار، 
وان فت��ح االب��واب عل��ى م�رساعيها ام��ام املنتجات 
امل�س��توردة �س��يوؤثر بال �س��ك عل��ى االنت��اج الوطني. 
واو�سح ال�سيهود ان العراق اأحوج ما يكون اليوم اىل 
دع��م االنتاج الوطني من اجل الو�س��ول اىل االكتفاء 
الذاتي، ال�سيما وانه مير باأزمة مالية، م�سيفًا ان هذه 

االزمة حتتاج اىل ت�سافر جهود كل الوزارات من اجل 
خ��روج البلد من هذه االزمة، داعيًا وزارة الزراعة اىل 
دعم االنتاج الوطن��ي من خالل تفعيل قانون حماية 
املنت��ج الوطن��ي وال�س��يطرة عل��ى املناف��ذ احلدودية 
ملن��ع دخ��ول اخل�رساوات م��ن اخلارج بغي��ة احلفاظ 
عل��ى االنتاج املحلي. واأو�س��ح ع�س��و جلن��ة الزراعة 
جمال���ض  ان  ال�س��يهود  حمم��د  الربملاني��ة  واملي��اه 
املحافظ��ات معنية باإ�س��دار قرارات تتعل��ق باإيقاف 
ا�س��ترياد املنتجات الزراعية من خارج العراق، ف�ساًل 
عن قرارات وزارة الزراعة من اأجل النهو�ض بالزراعة 
العراقي��ة. دع����م الدولة التحديات بهذا ال�س��اأن كبرية 
وكث��رية منه��ا �س��وء االدارة والتخطيط وع��دم وجود 
روؤية مبنية على اأٌ�س�ض علمية حديثة للنهو�ض بالواقع 
الزراعي عموما والب�س��تنة وما يتعلق بها خ�سو�س��ا. 
عن هذه التحديات يقول اخلبري االقت�س��ادي د. احمد 
ال��رواي: التحدي��ات كث��رية ومتع��ددة منه��ا انفت��اح 
ال�س��وق املحلي��ة لل�س��لع امل�س��توردة م��ن دول اجلوار 

ال�سيما الفواكه واخل�رس، مع غياب ال�سوابط الزراعة 
�س��حية امل�س��تورد باإ�رسار حكومي ونتيجة للقواعد 
اغ��راق  اىل  ادى  ال��ذي  االم��ر  باال�س��ترياد  اخلا�س��ة 
ال�س��وق باملحا�س��يل امل�س��توردة حيث انتج مناف�سة 
غ��ري متكافئة اخذت تهدد م�س��تقبل االنت��اج الزراعي 
الوطني يف ظل او�ساع اقت�سادية غري م�ستقرة وازمة 
مالية تع�س��ف باالقت�س��اد الوطني. واأو�س��ح اخلبري 
االقت�س��ادي ان الزراعة كانت متثل القطاع االأهم يف 
حي��اة املجتمع العراقي فهي ت�س��كل ن�س��بة جيدة من 
الن��اجت املحلي مثلم��ا كانت ت�س��هم يف توظيف الي��د 
العاملة، داعيا اىل �رسورة و�سع ا�سرتاتيجية لتعزيز 
ودع��م الزراع��ة املحلية يف مواجهة ه��ذه التحديات، 
الراوي ا�سار اىل اهمية اعادة دعم الدولة لهذا القطاع 
احليوي والنهو�ض به من جديد كونها معتمدة ب�سكل 

كامل على ا�سرتاتيجيات وخطط الدولة
وبح�س��ب ت�رسي��ح �س��ابق ل��وزارة الزراع��ة االردنية 
ان الع��راق ي�س��تورد قراب��ة 500 اىل 700 ط��ن م��ن 
ت��ورد ع��رب  الت��ي  االردني��ة  والفواك��ه  اخل���رساوات 
�س��احنات غ��ري م��رّبدة؟! وم��ن جانبه��ا نف��ت وزارة 
الزراع��ة العراقي��ة، تل��وث الفواك��ه امل�س��توردة مبواد 
م�رسطن��ة، ويف الوقت الذي اكدت حتملها امل�س��وؤولية 
الكامل��ة ح��ول ذل��ك، م�س��رية اىل ان املادة ال�س��معية 
املغلفة للثمرة ياأت��ي للحفاظ عليها من التلف. وقال 
الوكي��ل الفني للوزارة مهدي �س��مد القي�س��ي: ان هذه 
االأقاوي��ل ال تعدو كونها ا�س��اعات ومناف�س��ة جتارية 
غري �رسعية، م�س��يفا: ان ال�رسكات امل�سدرة للفواكه 
تق��وم بتغليف ه��ذه الفاكهة مب��واد �س��معية للحفاظ 
عليه��ا م��ن التل��ف والتجاعي��د الت��ي تتعر���ض له��ا، 
وخا�سة اإذا ما عرفنا ان الفواكه �رسيعة التلف نتيجة 
التبخر احلا�س��ل به��ا. مبينا ان املادة ال�س��معية هي 
مادة غذائية وت�سمى )فود كريب( مبوا�سفات غذائية 
حتافظ عل��ى الثمرة م��ن التلف. فارزة واق��ع القطاع 
الزراع��ي وم�س��اكله ال يختلف ع��ن اي قطاع انتاجي 
اآخ��ر يف الع��راق وق��د تك��ون امل�س��اكل الرئي�س��ة يف 
خف�ض االنت��اج الزراعي الوطن��ي متمثلة يف هيكلية 
للزراع��ة،  ال�س��احلة  العراقي��ة،  االأرا�س��ي  ا�س��تغالل 
االإنتاجي��ة الزراعي��ة واملكننة احلديثة، م�س��كلة الري 
وتوفري املياه، ملوحة الرتبة واال�ست�سالح، امل�ستوى 
املعي�سي واالقت�س��ادي لطبقة الفالحني التي ات�سمت 
بال��رتدي وانت�س��ار الفق��ر والع��وز واجله��ل واملر�ض 
يف �س��فوفهم. وبالرغم من تطبيق قوانني االإ�س��الح 
الزراع��ي بعد ث��ورة مت��وز 1958 وتوزيع االأرا�س��ي 

عليه��م وحتريره��م من �س��طوة االإقطاعي��ني، االن ان 
تطبي��ق تل��ك االإج��راءات مل يرافقه��ا تطبي��ق نظ��ام 
متكامل لالإنت��اج الزراعي يعالج امل�س��اكل كافة من 
حلظة ح��رث االر�ض اىل حلظ��ة الت�س��ويق، مع اهمية 
اتاحة الفر�س��ة واملج��ال امام الفالحني ال�س��تخدام 
و�س��ائل املكننة وال��ري احلديثة الت��ي مل تدخل حتى 
وقتن��ا هذا وم��ا دخله منها يف الفرتة ال�س��ابقة جرى 
حتديثه اي�سا حتى اجلمعيات التعاونية مل تكن قادرة 
وموؤهلة الإجناز املهام املوكلة لها ب�سبب �سيطرة ذات 
اجله��ات املتحكمة ب��اإدارة ملف الزراع��ة االأمر الذي 
حول��ه يف ف��رتة معين��ة اىل عقبة يف ت�س��يري الزراعة 
وزي��ادة االنتاج. ال�س��يء االآخر هو غي��اب دور دائرة 
الب�س��تنة والغاب��ات اإح��دى ت�س��كيالت وزارة الزراعة 
التي تت��وىل تطوير ن�س��اطات الب�س��تنة والغابات ملا 
لها م��ن اأهمية يف تطوي��ر القط��اع الزراعي وحتقيق 
االأم��ن الغذائ��ي . عوام��ل تده��ور االإنت��اج الزراع��ي 
متعددة وكثرية فقد اأدى حتول ال�سيا�س��ة االقت�سادية 
وتطبيق اإجراءات اقت�س��اد ال�س��وق املفتوح اإىل اإلغاء 
اإجراءات احلماية وفتح اأبواب التجارة اخلارجية على 
م�رساعيه��ا عن طريق اإلغاء نظ��ام املنع واالإجازات، 
وتخفي���ض الر�س��وم الكمركي��ة واإلغائه��ا فيم��ا بع��د 
لغالبي��ة املنتج��ات الزراعية امل�س��توردة، االأمر الذي 
جنم عن مناف�سة غري متكافئة بني امل�ستورد املعروف 
بخف�ض تكاليف االنتاج والت�س��ويق، واالنتاج الوطني 
الذي يعتم��د على قدرة الف��الح وامكانياته املحدودة 
فقط ج��راء غياب دور الدولة، وبالت��ايل انعك�ض االمر 
على هج��رة قطاع الزراعة الذي مل يعد ي�س��د تكاليفه. 
وبرغ��م كل مطالب��ات الفالح��ني ب�رسورة م�س��توردة 
باأ�س��عار رخي�س��ة تقل كثريا عن كلفها احلقيقية التي 
يتحملها الفالح بالوقت احلا�رس مع اهمية ان ت�سرتى 
الدولة جزءاً دعم االنتاج الزراعي وتوفري ما كان يقدم 
من اأ�س��مدة واأجهزة ومعدات زراعية وو�س��ائل الوقاية 
م��ن االأوبئ��ة الزراعي��ة وم��واد اأخ��رى م��ن املنتجات 
الزراعي��ة باأ�س��عار تناف�س��ية م��ع االأ�س��عار الداخلي��ة 
دعم��ًا للفالح��ني. وب�س��بب تراج��ع الدع��م احلكوم��ي 
وفتح ال�سوق امام امل�ستورد من دون رقابة او قوانني 
�س��ابطة متنع دخول الفاكهة يف وقت جنيها املحلي 
على �سبيل الذكر، االمر الذي �سيحّول اقت�ساد البلد اىل 
ريعي �رسف وهذا ما تعمل عليه بع�ض اجلهات مثلما 
يو�س��ح ذلك واقع احلال، واإال ماذا ن�سمي عجز الدولة 
ووزارة الزراع��ة ع��ن اإع��ادة الهيبة للزراع��ة العراقية 

لتكون وارداً اآخر لالقت�ساد الوطني؟ 

بعد أن كشفوا النقاب عن وجههم اآلخر..

العراق أحوج ما يكون اليوم إلى دعم االنتاج الوطني..

عمليات التجميل أصبحت موضة منتشرة بين الشباب العراقي
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ذات م�ساء وبعد انتهاء 
زيارة طارئة ل�سهربان 

مدينة الزهر والرمان كما 
كانت ت�سمى؟! طلبت من 

اأحد املعارف ممن يعمل يف 
العلوة ال�سعبية اخلا�سة 
ببيع اخل�سار والفواكه 

مل  رمان.  "عالوة" قف�ص 
اأكن اأتوقع اأي رد �سوى 

تدلل عيوين باجر يو�سلك، 
لكن اجاب ب�سيغة ال�سوؤال: 

تريد رمان م�سري لو 
تركي؟! بعد هنيهة �سمت 

تداركت املوقف: وماذا عن 
رمان �سهربان؟ �سحك هذه 

املرة لكن بوجع..
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